
Protokoll styrelsemöte 191002

Närvarande: Ann Hedbäcker, Eva-Britt Thörnqvist, Britta Grönqvist, Maria Jisfält & Randine 
Pettersson.

§ Mötet öppnades.

§ Britta Grönqvist valdes till mötesordförande.

§ Maria Jisfält valdes till sekreterare för mötet.

§ Ann Hedbäcker valdes till justerare.

§ Dagordningen godkändes.

§ Genomgång av föregående mötesprotokoll visade att datum för dagens styrelsemöte blivit 
felaktigt jämfört med vad som bestämts på ett tidigare möte.

§ Kassörens rapport: Utgifterna för jubileumsfesten blev något större än budgeterat. 
Bortforslingen av sly har också varit en stor utgift. Just nu behov av inköp av batteriladdare 
till gräsklipparen eftersom tidigare laddare blivit stulna tillsammans med våra trimmers. 
Kyrkans personal skall kolla upp försäkring och självrisk för stölderna i förrådet.

§ Medlemsfrågor: Sammanställning av vilka odlare som deltagit i årets arbetsdagar planeras 
efter den sista arbetsdagen. En genomgång av vilka lotter som är eftersatta och jämförelse 
med förra årets genomgång planeras också. Vid långvarig misskötsel och uteblivet deltagande 
i arbetsdagarna kan det bli aktuellt att återta aktuella odlingslotter i enlighet med stadgan.

Positiv feedback har inkommit efter jubileumsfesten.

§ Skadedjursbekämpning: Ann H har varit i kontakt med ansvariga på Park och 
Naturförvaltningen, Fastighetskontoret och Anticimex. Park och Natur skall upprätta ett 
skötselavtal för området. I nuläget har vi arrendeavtal med Fastighetskontoret, men inget 
skötselavtal med Park och Naturförvaltningen. Anticimex säljer avtal som sträcker sig över 
lång tid, som ett slags försäkring, och det går också att beställa enstaka saneringar. Tidigare 
samtal med företaget har antytt höga kostnader. Ann H skall träffa representant från 
Anticimex på området imorgon. 
Britta skall ta kontakt med kyrkan angående utlovad röjning av slänten, det tidigare fårhägnet.

§ Kommande aktiviteter: Arbetsdag 6/10. Allmän skötsel, målning, gräsklippning, ev. gräva ut 
råtthål. Påminnelse skickas ut innan.
Nästa styrelsemöte 6/11 kl. 18.
Eldfest preliminärbestämdes till den 7/12 kl. 15.

§ Övriga frågor: Kyrkan bytt kod till förrådet. Skall vi också byta? Mötet bestämde att ha kvar 
vår kod. Påminnelse skickas till medlemmarna att lägga in alla redskap innan området lämnas. 
Det händer att t.ex. vattennycklar sitter kvar i kranarna.
Feedback från revisor; hemsidan ej uppdaterad. Protokoll från styrelsemötet i juni och 
anteckningar från medlemsmötet saknas. Maria frågar Kajsa om hon kan lägga ut 
dokumenten.



§ Mötet avslutades.   


